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ABSTRAKTI
Qëllimi i punimit është të nxjerrim në pah nivelin e përdorimit të eksperimentit në
shkencat e natyrës në shkollat fillore.E gjithë përmbajtja e punimit është përmbledhje
e materialeve të ndryshme në lidhje me atë se cili është roli i eksperimentit në
shkencat e natyrës dhe sa duhet aplikuar kjo metodë.Ky hulumtim është i fokusuar në
tri

shkolla

të

komunës

së

Vushtrrisë,mostër

e

të

cilit

janë

21

mësimëdhënës.Instrumenti i përdorur në këtë hulumtim është pytësori me 18 pyetje të
cilat kanë lidhje me temën.Të dhënat janë analizuar me Pakon Statistikore të
Shkencave Sociale(SPPS) dhe kryesisht është realizuar analiza deskriptive.Rezultatet
tregojnë mungesë të pranisë së laboratorëve në shkolla,por jo edhe mungesë totale të
përdorimit të eksperimenit ku nga numri i përgjithshëm i mësimdhënësve 48% e tyre
e përdorin eksperimentin krahas pjesës teorike. Përkundër mungesës së laboratorëve
ata zhvillojnë eksperimente në kushte shtëpie ku 67% e tyre deklarojnë se kjo lloj
forme është më lehtë për zhvillim dhe kuptim nga ana e nxënësve.

Fjalët kyqe:eksperiment, mësimdhënës, nxënës ,përdorim.
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ABSTRACT
The purpose of this papr is to highlight the level of use of the experiment in natyral
sciences in primary schools.The entire content of the paper is a summary of various
materials regarding the role of experiment in natural sciences and how much should
be applied this method.This research is focused on three schools in the municipality
of Vushtrri,the sample of which are 21 teachers.The instrument used in this research
is the questionnaire with 18 questions which are related to the topic.Data are analyzed
with the Statistical

Package of

Social Sciences(SPPS) and mainly descriptive

analysis was performed.The results show a lack of presences of laboratories in
schools,but not a total lack of use of the experiment in addition to the theoretical
part.Despite the lack of laboratories they conduct experiments at home where 67%
of them state that this type of form is easier for development and understanding by
students.

Keywords: experiment, teacher, student, use.

Fjalët kyçe:ambienti fizik,mësimdhënie,mësimnxënie,motivimi.
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1.HYRJE
Shekulli XXI është periudhë e ndryshimeve të mëdha e të shpejta në çdo aspekt të
jetës dhe pa dyshim as arsimi nuk mund të bëj përjashtime.
Për të qenë në hap me kohën duhet ndjekur hapat të rikonstruktimit të procesit arsimor
si vendet me zhvilllim të lartë ekonomik e shoqërorë.Kur themi rikonstruktim arsimor
mendojmë për përdorimin e metodave,teknikave e metodologjive më efikase e më të
qasëshme edhe për nxënësit.Tanimë procesi i të nxënit me nxënësin në qendër
shoqëruar me mësimdhënien aktive,mësimin tematik,gjithëpërfshirjen dhe të nxënit
përmes përvojës duhet të jetë orinetimi dhe synim i të gjithë mësimëdhënësëve e
veçmas atyre të ciklit fillor.
Ne ndihemi rehat me praktikat e përditëshmërit tona.Shumë nga ne edhe duan tu ikin
ndryshimeve veqse duke i parë si kërcnime…por megjithatë ato sjellin gjëra e punë
interesante e atraktive dhe mundësi të reja për zhvillim.
Tek niveli i ciklit fillor konceptet ,termet,proceset të ndryshme të shkencave natyrore
tek shkalla e parë jepen të integruara krahas edhe në fushat e tjera si Jeta dhe
puna,Shëndeti dhe mirëqenia,Shoqëria dhe mjedisi,nga shkalla e dytë shkollarëve u
shpjegohen koncepte e procese natyrore më specifike me modulin Njeriu dhe
natyra,dhe Edukimi mjedisor e që laborimi dhe ndarja e njohurive me nxënësit duhet
të jetë korrekt dhe jo i njëanshëm,por të jenë në një vijë paralele pjesa teorike me
praktikën e lëndës.Kur themi praktikën mendojmë për aktivitete të ndryshme si dhe
për zhvillim e eksperimenteve në kuadër të lëndës,ku përfshihen punë praktike nga
lënda e fizikës, kimisë,biologjisë dhe astronomoin por gjithëherë duke mos harruar që
konceptet themelore,kompetencat dhe metodologjia për shkallën 1 dhe 2(3,4)jepen të
integruara e jo të veqanta.
Kur duam një mësimdhënie të mirëqenë e të shëndoshë ajo duhet të jetë e larmishme
me metoda,forma dhe teknika të ndryshme të punës si:mësimdhënie e drejtpërdrejt,jo
e drejtpërdrejt,teknika e pytjeve drejtuar nxënësve,diskutimi,të nxënit në bashkëpunim
(puna në grupe të vogla,të mëdha dhe me të gjithë nxënësit),të mësuarit përmes
projekteve,punëve kërkimore në terren,të mësuarit përmes mjeteve multimediale,të
mësuarit në natyrë dhe në vizitat në objektet industrial si dhe të mësuarit përmes
vrojtimit,demostrimit dhe eksperimentit.
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Përdorim i teknologjisë gjë që u mundëson të kemi edhe mësimdhënie të plotësuar
në cdo aspekt dhe ,prania e laptopëve,projektorëve,printerit,makinave të ndryshme
digjitale,mikroskopëve,robotëve e paisje të tjera elektrike që me anë të tyre të
realizojmë forma të ndryshme të mësimdhënies e ndër to edhe eksperimentin apo të
mësuarit përmes eksperimentit.Në epokën digjitale nga mësuesit kërkohet që të
planifikojnë dhe krijojnë të mësuarit që është më i përshtatshëm për nevojat e
nxënësve si vendas të brezit(Goda,2017)pra gjetja e një formule që do harmonizohej
me nevojat e nxënësve të shek XXI.Nevoja për një mësimdhënie të bazuar në
teknologjinë

e

informacionit

dhe

mekanizimi

i

mësimit

bëhet

i

pashmangshëm(Whiten,2014).Mësuesit janë të sfiduar në këtë shekull për të kryer
reforma në dy mënyra:në metodologji dhe përmbajtje(Prensky,2001).Metoda në fjalë
është rruga apo mënyra që i shpie nxënësit në mësimnxënie aktive(me qendër
nxënësin).
Qarku i njohurive bashkëkohore mbi natyrën është mjaft i gjerë,nuk ekziston njeri që
kishte me qenë në gjendje që gjatë periodës së shkurtër të jetës të përvetësoj gjithëqka
që njerzimi ka arrijtë gjatë historisë shekullore të zhvillimit.Prej gjithë këtij materiali
për të mësuar në shkollë merret vetëm lënda që është ma e rëndësishme,pra ajo që
përfaqëson bazën e shkencës.Pasi nxënësit nuk janë në gjendje t’i zotërojnë menjëherë
as njohuritë themelore,psh Teoria e revolucionit përfaqëson njohurit themelore mbi
natyrën,nxënësve po t u paraqitej kjo përpara nuk do e kuptonin fare,për këtë duhet
marr parasysh moshën e fëmijëve dhe në përputhje me këtë të renditim edhe
materialin mësimorë për shkencat e natyrës,duke filluar në klasën e parë me njohuritë
më elementare dhe mbi bazën e këtyre njohurive të ngriten njohuritë tjera në klasat
më të larta.
Nëse puna praktike shtohet si pjesë integrale e procesit të mësimdhënies dhe të
nxënit,konceptet,aftësitë dhe vlerat shkencore me siguri që do të përvetësohen nga
nxënësit dhe kjo do të përmirësojë performancën e tyre në shkencat e natyrës.Prandaj
është

më

se

e

nevojshme

që

pengsat

për

punë

praktike(eksperimente,vrojtime,demostrime etj) të adresohen në vendet e duhura dhe
të kapërcehen si të tilla.Koha e caktuar për mësim të shkencave në shkollën fillore
duhet rritur në mënyrë që mësuesit të kenë përvojë dhe hapësirë për zhvillim dhe
nxënësit të përfshihen në këtëproces.Duhet kërkuar nga institucionet përkatëse dhe
përgjgjëse buxhet për mjete dhe paisje laboratorike shkencore.
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1.1Shqyrtimi i literaturës
Sipas studiuesëve Kim&Tan(2011) rëndësia e punimeve praktike është shumë e
rëndësishme ato shihen si komponente thelbësore të mësimdhënies dhe mësimit të
shkencës,si për qëllim të zhvillimit të njohurive shkencore ashtu edhe për të rritur
kureshtjen apo inetersimin tek nxënësit.
Edhe studiuesit Haslam,Hamilton(2011),Gyllenpalm(2010) janë të mendimit se puna
praktike në shkolla mund të mbështes në mënyrë efektive dhe të fuqishme
eksplorimin,manipulimin dhe zhvillimin e koncepteve dhe gjithashtu mund t’i bëjë
konceptet e dukshme,të kuptueshme dhe të dobishme.
Nxënësit duhet të manipulojnë me idet si dhe me materialet në laboratorin e shkollës
tregon hulumtimi i White&Gunstone(1992).
Edhe kërkime të tjera tregojnë se në shkollat

ku disponojnë paisje

laboratorike,pretendimet e mësuesve janë se sistemi shkollor nuk lejon kohë të
mjaftueshme për të bërë punë praktike,pasi këta të parët kalojnë shumë kohë duke u
merr me punë administrative dhe pak apo fare me punë praktike.
Vëzhgime,demostrime,teste,punë laboratorike dhe punë të tjera kërkimore praktike
pasurojnë njohuritë sensual të fëmijëve dhe ndikojnë në krijimin e sistemit të imazhit
thotë studiuesi (Ṧlekien,1999).
Mësimi shkencor integron punën shkencore e cila përfshin vëzhgim,formulim
problemesh.formulim

hipotezash,hartim

i

eksperimenteve,mbledhja

e

të

dhënave,përfundim dhe raportim I rezultateve të eksperimenteve me gojë dhe me
shkrim(Permendikbud 21,2016).
Procesi i të mësuarit duke përdorur teknologjinë e informacionit dhe komunikimit
është udhëzim nga instruktori për të lehtësuar të mësuarit efektiv të nxënësve
deklaron studiuesi (Munir,2009).
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1.2Eksperimenti dhe puna në laborator
Eksperimenti është themeli i metodës shkencore , që është një mjet sistematik për të
eksploruar botën rreth jush.Ai është një provë që bëhet duke u mbështetur në të dhëna
shkencore,për të njohur dhe për të studiuar ligjet e proceseve dhe zhvillimit të
dukurive të ndryshme në kushte natyrore ose në laborator.Eksperimenti si metodë
zhvillohet në atë mënyrë

që fëmijëve u jepet mundësia që t’i shohin (vërejnë)

objektet në mënyrë direkte dhe indirekte.Laboratori ka qenë prej shumë kohësh një
tipar dallues i edukimit shkencor.Shoqata e mësuesëve mendoi se çështja ishte e qartë
për tu argumentuar(Ramsey&Howe,1969): “Kjo përvojë e mundshme për nxënësit në
situatën laboratorike duhet të jetë pjesë integrale e çdo kursi të shkencës”.
Laboratori është hapësirë e projektuar dhe e pajisur ku nxënësit kryejnë eksperimente
të mbikëqyrura nga pedagogu në lëndët e shkencave.
Puna në mjedise laboratorike është punë praktike e nxënësve me

materiale dhe

aparate.Një laborator pë zhvillim të qetë e të sigurt të punës duhet të jetë i pajisur me
aparate dhe vegla që mundësojn punë të lehtë.Hapat e kësaj metode shkencore janë si
vijon:1.Bëni vërejtje,2.Formuloni një hipotezë,3.Hartoni dhe zhviloni një eksperiment
për të testuar hipotezën,4.Vlerësoni rezultatet e eksperimentit,5.Pranoni ose refuzoni
hipotezën,6.Nëse është e nevojshme bëni dhe provoni hipotezë të re.
Llojet e eksperimenteve:


Eksperimentet natyrore



Eksperimentet e kontrolluara



Eksperimenti natyror ndryshe quhet edhe eksperiment potaster,ai përfshin
parashikimin apo forminin e një hipoteze dhe pastaj grumbullimin e të
dhënave duke vëzhguar një sistem.Variablat

nuk kontrollohen

tek një

eksperiment natyror.


Eksperimentet laboratorike jnaë eksperimente të kontrolluara,edhe pse mund
të kryeni një eksperiment të kontrolluar jashtë mjedisit laboratorik.Në një
eksperiment të kontrolluar,ju krahasoni një grup eksperimental me një grup
kontrolli.Në mënyrë ideale,këto dy grupe janë identike me përjashtim të një
variabli,varibli i pavarur.
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Variablat në një eksperiment


Thjesht në një eksperiment gjithëqka që mund të ndryshosh ose të kontrollosh
është një ndryshore (variable).Ekzistojnë tri lloje ndryshoresh(variblash) në
një eksperiment:të kontrolluara,të varura dhe të pavarura.



Variabla e kontrolluarCqë nganjëherë quhet variable konstante,janë ato
variabla që mbesin të njëjta(konstante) ose të pandryshueshme.



Variabla e varur është ndryshimi që vëreni,për të parë nëse ajo është prekur
nga variabla e pavarur.



Variabla e pavarur është një factor që po ndryshoni,themi factor sepse
zakonisht në një eksperiment ju përpiqeni të ndryshoni një në një kohë.



Në secilin laborator duhet të ketë rregulla dhe paisje laboratorik që janë
paraqitur para nxënësve në mënyrë që të

evidentohet cdo rrezik nga

moskujdesi apo mosënjohja e saktë e përdorimit.


Për sigurinë tonë dhe të shokut duhet ndjekur rregullat e përgjithëshme si:



1.Të jemi të vëmendshëm gjatë punës,të njohim mirë mjetet dhe paisjet që
përdorim,të mos prekim mjete dhe paisje që nuk i njohim.



2.Në laborator detyrimisht të veshim përparësen e punës.



3.Përpara se të shkojnë në laborator duhet të lexojnë metodikën e punës
eksperimentale që do ta kryjenë.



4.Duhet të zhvillojmë vetëm eksperimente që na ka caktuar pedagogu jonë.



Ndërsa rregullat dhe mënyrat kryesore përgjatë kryerjes së procesit që duhet
ndjekur janë këto:



Punës praktike në njohjen e materialit që u jepet fëmijëve

zakonisht i

paraprinë bisedimi në formë të hyrjes.Qëllimi është të shohim se qka kanë ata
në vetëdije të tyre që kanë parë apo kanë mësuar më parë , se çka kanë vrejtur
gjatë kontaktit të parë me materialin për tu përgaditur për përvetësimin e
temës apo materialit të ri.Gjatë këtij bisedimi caktohet edhe qëllimi i punës
praktike që do të zhvillohet(nëse është e nevojshme tregon sesi duhet kryer
disa punë që cilësohen të panjohura pë nxënësit) por asgjë mos të veprohet pa
udhëzime të mësuesit.


Pas kësaj u jepet materiali,pra shpërndarja bëhet pas bisedimit në mënyrë që
biesdimi të zhvillohet dhe të merr vëmendjen e duhur pa u penguar nga prania
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e materialit.Gjatë shpërndarjes mundet që secilin grup ose bankë të kryhen
ushtrime speciale si me vepru me material.


Pas shpërndarjes të gjithë

fëmijët fillojnë punën sipas udhëzimeve të

mësuesit,mund të punohet në dy mënyra:1)të gjithë fëmijët në komandën e
mësuesit kryejnë njëkohësisht të njëjtën punë apo edhe 2)fëmijëve u jepen
detyra (me gojë ose me shkrim në tabelë) dhe cdo fëmijë e kryen punën në
mënyrë individuale.Por me fillestarët preferohet metoda e parë pasi disa
fëmijë nuk kanë shprehi për punë të pavarur dhe u duhet mbështetje.


Pavarësisht secila nga këto teknika përdoret detyrë kryesore e mësuesit është
të udhëheq me mjeshtri procesin e të vrejurit të punës së tyre dhe përmes
pytjeve të kuptoj atë se çka ata po përceptojnë,nëse gjatë përgjigjeve mbi
përcepimet e tyre nuk janë në gjendje të formolojnë fjali të plota apo rrokje të
sakta ,mësuesi e dëgjon më pas mund të riprodhojë atë se qka nxënësi e thotë,
në mënyrë të duhur e të saktë.



Krejt në fund pas kryerjes së punës praktike bëhet një përseritje e shkurtër e
asaj që

u zhvillua apo cekim specifika të saj për të përmbledhur së

bashku.(Skatkin,M,N,1964)


Krejt çka zhvillohet mbi rregullat dhe metodikën e punës me materiale që u
ndahet fëmijëve vlen edhe për provat laboratorike.



Nëse është e mundur aplikimi i eksperimenteve jo të komplikuara,kryhen
teste si mbjellja dhe rrija,tretja,avullimi,peshimi dhe matjet e ndryshme.Në
këtë mënyrë nxënësit mësohen dhe ata mësojnë rrjedhshëm metoda të
hulumtimit si vëzhgimi-analizë-hipotezë-kontroll-përfundim.
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1.3Demostrimi i objekteve natyrore
Objektet e mëdha për përceptim të cilave duhet llojllojshmëria e aktivizmit të
shqisave,mësuesi i tregon nga larg.Kësisoji mund të tregohen në orë bimë të gjata e
të mëdha si:misri,lakra,domatja(bimë komplet me rrënjë,gjethe e fryte),apo edhe
gjallesa si macja,pëllumbi,pula etj.
Gjatë demostrimit të tyre e rëndësishme dhe e domosodoshme është që objektin ta
shohin të gjithë nxënësit qartë.Pra mund të vendoset në tabelë apo mbi ndonjë karrike
mbi tavolinën e mësuesit.Ky lloj demostrimi për gjallesat e gjalla për fëmijët është
shumë i kuptueshëm dhe i gjithëanshëm pasi ata jo vetëm që vërejn pamjen e jashtme
të tyre por edhe lëvizjen,sjelljen e kafshës,dëgjojnë zërin etj.E tëra kjo u mundëson
përfytyrime të qarta e të plota.Edhe tek demostrimi udhëheqja mbetet rol kryesor
për mësuesin gjatë të vrejturit,duke iu drejtuar me pytje logjike të cilat shpien tek
karakteristikat dhe cilësitë e objekteve(madhësia,forma,ngjyra,pjesët kryesore,mënyra
e lëvizjes etj) dhe në krahasimin me objektet e tjera,gjetja e dallimeve dhe
ngjashmërive.Rezultatet e të vrejturit përgjithësohen me anë të pytje-përgjigje apo me
anë të shpjegimit të tërë asaj që ka arritur të përceptojë(Skatkin,M,N,1964).

1.4 Demostrimi i provave
Në orët e shkencave natyrore provat demostrohen kur kuptimi i dukurive dhe vërejtja
e tyre në kushte natyrore është e vështirë.Provat ndihmojnë të kuptohen më mirë
dukuritë që ndodhin në natyrë,të shpejgohet lidhja shkak-pasojë.Ato u japin mundësi
nxënësve që ligjet e natyrës t’i kuptojnë në formë të përshatshme.Duke njohur formë
fëmijët aftësohen të mendojnë në mënyrë të pavarur dhe kritike.Duke kuptu drejt
pytjet se cka ndodh pas kësaj?ata janë në gjendje të japin supozimet e tyre dhe t’i
vërtetojnë këto supozime.Kështu ata gjejnë përgjigjet e pytjeve në vetë natyrën.Edhe
tek demostrimi i provave kujdesi dhe mbikqyrja i përket mësuesit metodologjia që
përdor

mund

të

jetë

të

përserisin(Skatkin,M,N,1964).

kryej

vetë

provën

më

pas

nxënësit

ta
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1.5 Ekskursionet në natyrë
Shumë çështje nga moduli i shkencave natyrore gjejnë zgjedhje me anë eksursioneve
në natyrë.Ato vien në shprehje e bëhen të domosdoshme për të raste kur objektin apo
dukurinë me patjetër në kushte natyrore dhe për studime të ndryshimeve sezonale në
natyrë.Në natyrë vërejmë ndryshime si shembja e trollit,drujtë e pyllit,bimët,lulëzimin
dhe procesin e mbarjtes së farave dhe fryteve,jeta e kafshëve

në pyll,në ujë

etj.Eksursionet janë një formë ku nxënësit i shohin objektet konkrete dhe lidhjet
materiale ndërmjet dukurive natyrore dhe zotësisë së njeriut mbi natyrën.Ato kanë
vlerë edukative ku nxënësit zhvillojnë aftësinë për të vrejtur,interes të shtuar mbi
natyrën,përforcojnë disiplinën e vetëdijshme.Janë dobiprurëse sepse qendrim në
natyrë dhe ajër të pastër është shumë i rëndësishëm për shëndetin e fëmijëve,dhe
shërbejnë si lloj mundësie e grumbullimit të materialit edhe për punë të tjera praktike
të mëvonshme,herbariume,koleksione,tabela etj.
Qëllimi i çdo ekskursioni duhet të jetë i caktuar,sipas qëllimit caktohet edhe vendi
dhe objektet që do mësohen.të qartësohen rezultatet që priten të arrihen.Edhe pse
vendi mund të jetë i njohur për mësuesin është e obligueshme që përpara realizimit të
vizitës të vizitohet dhe të ketë të qartë materialin që duhet ta ketë me vete,cfarë duhet
vrojtuar konkretikisht,dhe me fillim cdo lëvizje,ndryshim duke u nisur nga sipërfaqja
e tokës,forma,ngjyrat,madhësitë e bimëve të ndryshme të cilat ndoshta edhe janë
mësuar më parë.Edhe për fëmijët është me rëndësi që ekskursioni të mbahet në nivel
ore mësimi ku ka qetësi,respekt për shokun,duhet ndjekur udhëzimet e mësuesit dhe
jo të merren me gjëra tjera.
Moment kryesor gjatë një ekskursioni është të vrejturit,mësuesi duhet të tërheq
vëmendjen tek cilësitë e qënësishme të objektit apo të dukurisë me anë të pyetjeve,të
cilat i nxisin nxënësit të përqendrohen dhe të vërejnë në objekt apo dukuri këto
cilësi,t’i krahasojnë me objekte të tjera,t’i gjejnë dallimet dhe ngjashmëritë.Edhe tek
ekskursionet metodologjia mund të jetë e ndryshme varësisht si e sheh të arsyeshme
mësuesi,punë grupore apo individuale (Statkin,M,N,1964).
Fëmijët jo vetëm që e pëlqejnë këtë aktivitet por edhe vetë aktiviteti stmilon interesin
e tyre pë natyrën dhe mjedisin.Studiuesit e huaj shpesh theksojnë se “nxënësit duan
qasje më praktike”.
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1.5Ekskursionet në vendet e prodhimit
Për të parë sesi këto objekte dhe dukuri natyrore mund të shfrytëzohen në forma të
ndryshme nga ana e njeriut për ekonomi është e nevojshme vizita në vendet e
prodhimit,(kopsht perimesh,kopsht në fushë,ferma të shpezëve etj) dhe vende ku
përpunohen xehe(fabrikat e ndryshme,qelqit,metaleve,fabrika të brumit etj).Specifika
dhe veqantia e këtyre në krahasim me ekskurionet në natyrë qëndron se fëmijët duhet
të vërejnë përveq objektet dhe dukuritë natyrore edhe veprimatarinë e njeriut.Para
vizitës mësuesi duhet të marrë leje në vendet adekuate për vizitë,të caktojë orar dhe
t’i njoftoj përsonelin e fabrikës për planin e vizitës dhe përmbajtjen mësimore që
duhet përshtatë.Këtu shumë më shumë preferohet ndarja në grupe e nxënësve me
qëllim që të ketë rezultate dhe monitorim më të mir dhe më të lehtë.Pytjet që u
interesojnë nxënësve sqarohen jo vetëm me të vrejtur por edhe me bisedë me njerëzit
që punojnë dhe kryejnë punë të caktuara në sipërrmarrje.Materiali i plasuar gjatë
vizitës mund të merret dhe të studiohet dhe formulohet në klasë(Statkin,M,N,1964).

1.5Ekskursionet në muze dhe kopshte zoologjike
Muzet janë një vend ku ruhen vlera të ndryshme,materiale të ndryshme të vendlindjes
e këto mund t’i hasim në muze zoologjike dhe politeknike,si dhe kopshtet e
egërsirave,kopshtet zoologjike dhe kopshtet botanike.E gjithë pasuria që gjendet
duhet të shfrytëzohet për qartësim konkret të objektev të cilat është vështirë të
sigurohet prania e tyre në klasë.psh disa kafshë të gjalla,kafshë të preparume,skelete
etj.Edhe këtu larmia e objekteve bën që në fillim të caktohet objektet që do vrojtohen
dhe vendi se ku do i studiojnë ato(Statkin,M,N,1964).
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1.6 Puna praktike në kopshtin shkollorë
Puna praktike e fëmijëve në kopshte apo mjedis shkollorë rreth kultivimit të bimëve
zgjeron dhe thellon dituritë e tyre mbi natyrën.Puna praktike në kopsht,bisedimet dhe
sqarimet e mësuesit

në lidhje me punën hynë në kuadër të orëve të shkencave

natyrorePunë praktike si një component e rëndësishme në mësimëdhënien dhe të
kuptuarit e koncepteve(Toplis& Allen,2014)..Punë praktike nënkuptohet çdo
veprimtari mësimore e cila përfshin nxënësit në vëzhgim ose manipulim me objekte
dhe materiale reale(Millar,2014) ai thekson se puna praktike ka një rol qendror në
edukimin shkencor dhe se po tu kërkohej nxënësve të shkruajnë hartime më të mira
kur vetë i kryejnë ato sesa të shkruajnë një plan reagimesh.Punimet praktike janë
komponentë e mësimdhënies dhe mësimt të shkencës,si për qëllime të zhvillimit të
njohurive shkencore të nxënësve duke i bërë ata kuriozë si një element kyq në
mësimin e shkencës.Puna praktike duhet të shihet si komunikim dhe jo si zbulim pra
ndryshe nga puna në laboratorë,puna praktike kërkon nga nxënësit të bëjnë lidhje mes
dy fushave,asaj të objekteve dhe vëzhgimit me atë të ideve.(Kim&Tan,2011).Ora në
kopsht zakonisht përmban

pjesën

teorike dhe praktike,të dyja janë njëlloj të

rëndësishme dhe plotësojnë njëra-tjetrën.Në pjesën teorike shpjegohet rëndësia dhe
kuptimi i asaj që duhet të punohet,nxënësit njihen me bimët,mjetet e punës dhe
mënyrën e punës.Pasi sqarohet qëllimi dhe rëndësia e atyre që do veprohen,tregohet
edhe ecuria e punës dhe arsyet pse duhet kryhet në atë mënyrë.E kryen një here me
një ose dy nxënës punën për të parë se a kanë kuptuar qartë punën që do kryejnë,tutje
fillon pjesa praktike e nxënësve.Dhe krejt në fund tregohet me fjalë e gjithë
ecuria,vështërsitë dhe zhvillimet e reja që janë hasur gjatë punës(Statkin,M,N,1964).
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2.TË DHËNAT DHE METODOLOGJIA E PUNËS
2.1Dizajni hulumtues
Hulumtimi “Niveli i përdorimit të eksperimentit në shkencat e natyrës në shkollat
fillore”në komunën e Vushtrrisë është hulumtim kuantitativ, e që për realizimin dhe
përpunimin e të dhënave të gjetura nga studimi mbështetemi në të dhënat numerike të
paraqitura në trajtë statistikore.
Qëllimi i këtij studimi është të shohim

nivelin e aplikimit dhe përdorimit

të

eksperimentit si metodë e rëndësishme për të mësuar në lëmin e shkkencave natyrore
në shkollat fillore.
Hipotezat apo pohimet e ngritura për këtë hulumtim:
H1:Eksperimenti në shkencat e natyrës në shkollat fillore aplikohet në nivel mesatar.
H2:Shkollat në zonat rurale aplikojnë eksperimentin më pak se ato urbane.
H3:Shkollat nuk kanë laboratore por kryejnë eksperimente në kushte tjera.
H4:Aplikimi i eksperimentit rrit kureshtjen për shkencat e natyrës tek fëmijët.

2.2 Pjesëmarrësit
Hulumtimi është fokusuar në tri shkolla të komunës të Vushtrrisë,mostra e këtij
punimi janë mësimdhënësitë,gjithsej 21 mësimdhënës.Përzgjedhja e shkollave është
bërë nga ana e mentorit të këtij punimi.
Shkollat e përzgjedhura janë:
1.SHF “Naim Frashëri”
2.SHFMU “Andon Z.Çajupi”
3.SHFMU “Enver Hadri”
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Tabela 1.
Shpërndarja e pytësorëve sipas shkollave
N
Shkollat

SHF “Naim Frashëri”

9

SHFMU “Andon Z.Çajupi”

8

SHFMU “Enver Hadri”

4

2.3 Instrumenti
Të dhënat në këtë hulumtim

mblidhen

përmes pytësorit.Pytësori nuk është i

standarizuar,por me ndihmën e mentorit dhe me qëllimin e hulumtimit është
përshtatur në hartim.Përmes këtij instrumenti janë nxjerrë të dhëna statistikore lidhur
me

nivelin e përdorimit të eksperimentit në shkollat e caktuara në komunën e

Vushtrrisë.Pytësori përmban pyetje të tipit të mbyllur.

2.4 Mënyra e mbledhjes së të dhënave
Mbledhja e të dhënave është realizuar në mënyrë fizike,të dhënat janë mbledhur në
një periudhë kohore prej 3 ditësh,15-17 shtator 2020. Plotësimi i pytësorëve bërë nga
ana e mësimdhënësëve të klasave IV dhe V,me miratim dhe leje nga institucioni
,konkretisht nga drejtoritë e shkollave.

13

2.5 Analizat
Të dhënat janë analizuar me Pakon Statistikore të Shkencave Sociale- SPSS 20 dhe
janë analizuar me analizën deskriptive.

2.6 Aspekti etik
Plotësimi i pyetësorve është bërë në formë fizike

dhe anonime.Të dhënat janë

konfidenciale si dhe pjesëmarrja në hulumtim ishte me vullnet të lirë.

2.7 Kufizimet e hulumtimit
Në këtë hulumtim janë përfshirë vetëm tri shkolla të komunës së Vushtrrisë,të gjithë
mësimdhënësitë janë treguar të hapur për ndihmë dhe me përgjigjësi të plotë për
korrektësi dhe realizëm të plotë për të plotësuar pyetësorin.
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3.REZULTATET E HULUMTIMIT
3.1 Analiza deskriptive
Tabela 2.
Ndarja gjinore e pjesëmarrësve në hulumtim
N

%

Femër

17

81

Mashkull

4

19

Gjinia

Tabela 3.
Ndarja e mësimdhënësve sipas nivelit arsimorë
N

%

2

9.5

Niveli arsimore
Shkollim i lartë
Bachelor

17

81

Master

2

9.5

Tabela 4.
Ndarja e mësimdhënësve sipas përvojës së punës
N

%

Deri 5 vite

3

14

5-10 vite

2

10

10- vite e më shumë

16

76

Përvoja e punës

15

Tabela 5.
Grup-moshat e mësimëdhënësëve
N

%

21-30 vjet

3

14

31-40vjet

9

43

41-50vjet

6

29

51-60 vjet

2

9

Mbi 60 vjet

1

5

Mosha
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Në bazë të grafikut nr.1,shohim përgjigjet e mësimdhënësve lidhur me pyetjen se a
kanë shkollat laborator.
Shkolla juaj ka laboratore.

JO
PO

Grafiku 1:Prania e laboratorëve në shkollë
Grafiku nr.2, paraqet zgjidhjet e alternativave të mësimdhënësve në lidhje
se:Eksperimentet e zhvilluara në klasë me nxënësit ndihmojnë në të kuptuarit e

Eksperimentet e zhvilluara ne klase me nxenesit ndihmojne ne
te kuptuarit e objekteve dhe dukurive natyrore.

JO
PO
Deri diku

objekteve dhe dukurive natyrore.
Grafiku 2.Eksperimentet e zhvilluara në klasë me nxënësit ndihmojnë në të kuptuarit
e objekteve dhe dukurive natyrore.
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Grafiku nr.3 ,shpreh qartë përdorimin e eksperimentit krahas pjesës teorike nga ana e
mësimdhënësve në shkolla,përmes kërkesës:Përdorim metodën eksperimentale krahas
asaj teorike.
Perdorim metoden eksperimentale krahas pjeses teorike.

JO
PO

Deri diku

Grafiku 3.Përdorim metodën eksperimentale krahas asaj teorike.

Grafiku nr.4,paraqet opinionet e mësimdhënësve në lidhje me lehtësimin e punës me
rastin e përdorimit të TIK-ut.
Perdorimi i TIK-ut gjate zhvilimit te eksperimenteve lehteson
punen praktike.

JO
PO

Deri diku

Grafiku 4:Përdorimi i TIK-ut gjatë eksperimentit lehtëson punën praktike
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Grafiku nr.5 flet për njohuritë e nxënësve në lidhje aparatet dhe mjetet laboratorike.

Nxenesit i njohin aparatet dhe mjetet laboratorike.

JO

PO
Deri diku

Grafiku 5:Njohja e aparateve dhe mjeteve laboratorike nga ana e nxënësve.

Grafiku nr.6,tregon për përgjigjet e mësimdhënësve në lidhje se a janë më të lehta për
zhvillim dhe kuptim të dukurive eksperimentet në kushte shtëpie.

Eksperimentet ne kushte shtepie jane me te lehta per zhvillim dhe
kuptim te dukurive.

JO
PO
Deri diku

Grafiku 6::Eksperimentet në kushte shtëpie janë më të lehta për zhvillim dhe kuptim të
dukurive.

19

Grafiku nr.7,paraqet zgjedhjet e mësimdhënësve në kërkesën :Vendet e
prodhimit,kopshtet shkollore,kopshtet zoologjike shërbejnë si vende pë realizimin e
eksperimenteve dhe demostrimeve të ndryshme.
Vendet e prodhimit,kopshtet shkollore,kopshtet zoologike
sherbejne si vende per realizimin e eksperimenteve dhe
demostrimeve te ndryshme.

JO
PO
Deri diku

Grafiku 7:Vendet e prodhimit,kopshtet shkollore,kopshtet zoologjike shërbejnë si
vende pë realizimin e eksperimenteve dhe demostrimeve të ndryshme
Grafiku nr.8,paraqet nivelin e bashkëpunimit të mësuesve dhe nxënësve në punën
praktike.
Punen praktike praktike ne shkolle e realizoni se bashku me
nxenes.

5%
28%

JO

PO
Deri diku
67%

Grafiku 8:Niveli i bashkëpunimit mësues-nxënës gjatë punës praktike
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Grafiku nr.9,tregon qartë për nivelin e kureshtjes tek nxënësit për shkencat e natyrës
me aplikimin e eksperimentit.
Nxenesve u shtohet kureshtja per shkencat e natyres me aplikimin e
eksperimentit.

JO
PO
Deri diku

Grafiku 9:Nxënësve u shtohet kureshtja për shkencat e natyrës me aplikimin e
eksperimentit.
Grafiiku 10:Dallimet gjinore të mësimdhënësve në tri shkollat.
Gjinia e mesimedheneseve neper shkolla.
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Grafiku 11Niveli i arsimit të mësimdhënësve në shkollat e përzgjedhura

Niveli i arsimit te mesimdheneseve neper shkolla.
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Grafiku 12:Dallimet mes shkollave në lidhje me praninë e laboratorëve në shkolla.
Prania e laboratoreve ne shkolla.
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Grafiku 13:Dallimet dhe niveli i aplikimit të eksperimentit në kushte shtëpie në të tri
shkollat
Niveli i aplikimit te eksperimenteve ne kushte shtepie.
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Grafiku 14:Niveli i përdorimit të TIK-ut gjatë zhvillimit të eksperimenteve në tri
shkollat.
Perdorimi TIK-ut gjate zhvillimit te eksperimenteve neper

shkolla.
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Grafiku 15:Niveli i njohjes së mjeteve laboratorike nga ana e nxënësve në shkollat e
përzgjedhura.
Njohja e mjeteve laboratorike nga nxenesit.
6
5
4
PO
3

JO
Deri diku

2
1

0
N.Frasheri

A.Z.Çajupi

E.Hadri

Grafiku 16:Niveli i bashkëpunimit mësues-nxënës gjatë punëve praktike në tri shkollat

Niveli i bashkepunimit mesues-nxenes gjate
punes praktike
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Grafiku 17:Niveli i përdorimit të metodës eksperimenatale krahas pjesës teorike

Niveli i perdorimit te metodes
eksperimenatale krahas teorise
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Grafiku 18:Niveli i kureshtjes së nxënësve për shkencat e natyrës me rastin e aplikimit
të eksperimentit nëpër shkolla.
Kureshtja per shkencat e natyres me aplikimin e eksperimentit.
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4.DISKUTIME
Në sistemin e arsimit kudo në botë edhe tek ne bëhen reforma që mësimdhënia dhe
mësimnxënia të jetë sa më e pranueshme dhe e kapshme për nxënësin.Pra reformim
nga

mësimi me mësuesin

në qendër

tek mësimi me nxënësin në

qendër.Mësimdhënie dhe nxënie duke bërë apo praktikuar atë që e zhvillojnë në
module të ndryshme.Veqanarisht në lëndët e shkencave të natyrës një

zhvillim

normal i orës mësimore do të ishte i mundur dhe i kompletuar vetëm me aplikimin e
metodave dhe teknikave të ndryshme praktike siq është eksperimenti.Duke marrë
parasysh edhe literaturën rëndësia e aplikimit të eksperimentit është tejet e
rëndësishme për të rritur kureshtjen dhe për kuptuar drejt objektet dhe dukuritë
natyrore.
Në bazë të pytësorit të hartuar në lidhje me temën janë përgjigjur 21 mësimdhënës të
tri shkollave në komunën e Vushtrrisë,2 nga këto shkolla të qytetit dhe njëra nga
zonat rurale.
Nga rezultatet e gjetura vërejmë se shkollat nuk kanë laboratorë në institucionin e tyre
,76% e mësimdhënësve janë deklaruar se shkolla nuk posedon laboratorë,dhe vetëm
24% janë përgjigjur pozitivisht apo konkretisht shkolla në fshat posedon laboratorë.
Gjithësej 81% e mësimdhënësve pohojnë se edhe pse nuk posedojnë një ambient të
duhur laboratorik eksperimenti ka rol të rëndësishëm në të kuptuarit e objekteve dhe
dukurive natyrore për shkollarët.
Nga ajo se sa e praktikojnë ata eksperimentin krahas kushteve dhe mundësive
kundrejtë pjesës teorike ata deklarohen 48% thonë PO,përdorim eksperimentin,43%
Deri diku dhe 9% nuk përdorin eksperimentin në vijë të drejtë me pjesën teorike,ku
niveli i përdorimit të kësaj metode është më i lartë në shkollat në qytet.
Gjatë zhvillimit të eksperimenteve rol të pazëvedësueshëm luan edhe përdorimi i
TIK-ut,në lidhje me këtë 71% janë të mendimi se TIK-u lehtëson këtë process dhe
29% mendojnë se e lehtëson Deri diku.
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Mosposedimi i laboratorëve në shkolla e dime që nuk e mundëson një zhvillim
krejtësisht normal ,por që shpesh ambientet e ndryshme na mundësojnë zhvillim të
eksperimenteve në kushte shtëpie,dhe në kërkesëm drejtuar mësimdhënësve se a janë
më të lehta për

zhvillim dhe kuptim eksperimentet në kushte shtëpie viem në

rezultate se më shumë se gjysma pra 67% e mësimdhënësve mendojnë se PO janë më
të lehta për zhvillim dhe kuptim nga ana e nxënësve,kurse 33% e tyre janë të
mendimit Deri diku dhe se gjen zbatim më shumë në shkollat në qytet.
E dimë që eksperimentet mund të kryhen edhe jashtë mjedisit laboratorik si në vende
prodhimi,kopshte shkollore,kopshte zoologjike pra mjedise natyrore por sa iu
shërbejnë mësimdhënësve këto vende për zhvillim të eksperimenteve shohim nga
rezultatet se një përqindje e vogël prej 29% mendojnë se PO i shfrytëzojnë këto
hapësira për eksperimente,57% janë për alternative Deri diku dhe 14% janë deklaruar
se nuk iu shërbejnë si hapësira të duhura.
Në lidhje me punën praktike sa here që e zhvillojnë në shkollë sa janë bashkëpunues
me nxënësit në këtë drejtim ,ata deklarohen , 67% Deri diku ,28%PO,dhe një pjesë
prej 5% JO,ku nivel më të lartë bashkëpunimi rezultojnë shkollat në qytet.
Pas këtyre rezultateve parashtrohet pyetja se a i njohin nxënësit aparatet dhe mjetet
laboratorike?duke parë kushtet e zhvillimit të eksperimenteve në këto institucione
nuk është e kënaqëshme,dhe se 57% e mësuesëve deklarohen se i njohin Deri
diku,38% me JO,dhe 5% pohojnë se i njohin mjetet laboratorike.
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5.KONKLUDIME DHE REKOMANDIME
Duke u mbështetur në rezultatet e hulumtimit dhe literaturën që kam shtjelluar në
lidhje me nivelin e përdorimit të eksperimentit dhe rëndësinë e tij si komponentë
themelore në mësimin e shkencave të natyrës përfundojmë se niveli i përdorimit të
eksperimentit në shkencat e natyrës për shkollat fillore nuk është edhe aq i lart por
megjithatë është shpresues dhe i kënqshëm në bazë të kushteve dhe mundësive, ato
zhvillojnë eksperimente në kushte shtëpie me një mesatare rreth 67%.
Praktikojnë metodën eksperimentale krahas pjesës teorike me një përqindje 48% ,ku
përdorimi të kësaj metode në nivel më të lartë kemi në shkollat në qytet.
Gjithësej 81% e mësimdhënësve pohojnë se edhe pse nuk posedojnë një ambient të
duhur laboratorik eksperimenti ka rol të rëndësishëm në të kuptuarit e objekteve dhe
dukurive natyrore për shkollarët ,pra rëndësia e tij në shkencat e natyrës ka vend të
rëndësishëm.
Dhe se niveli i bashkëpunimit me nxënësit në punët praktike është mesatarisht i mirë
ata deklarohen , 67% Deri diku ,28%PO,dhe një pjesë prej 5% JO,ku nivel më të lartë
bashkëpunimi rezultojnë shkollat në qytet.
Duke parë rezultatet e hulumtimit rekomandimet e mija do ishin që t’i kapërcejnë
këto pengesa duke kërkuar ndihmë nga institucionet përgjegjëse,por pse jo edhe të
aplikojnë për fonde dhe grande në organizata,forume të ndryshme që mund të jenë
pjesë e tyre përmes ndonjë projekti dhe t’i sigurojnë mjetet e ndryshme për punë
praktike,sepse jo vetëm që sigurojnë ato për shkollën por vetes si mësimdhënës ia
lehtësojnë punën dhe rrisin kualitetin e mësimit.
Dhe të zhvillojnë sa më shumë eksperimente në kushte shtëpie,të viztitojnë mjedise të
ndryshme ku mund të kryhen eksperimente apo demostrime me objekte dhe dukuri
natyrore sepse janë një mundësi e mirë për zhvillim dhe krejt në fund të rrisin
bashkëpunimin me nxënës edhe në këtë drejtim.

28

LITERATURA
1. B.K. Walsh,Kiranxhiska S ,Gjorgjieva.Ll.T. Krijimi i mjedisit për të nxënit për
shekullin XXI L
2. Freddy.A,Suwarno,Olifia.R.The Effectiveness of
E-Leraning Media to
Improve Natural Science Learning Outcomes In Elementary School.Journal of
Educational Research and Evaluation,volume 3(2),.88-94.
3. Hoftstejn.A,Lunetta,V,N,(1982).The Role of the Laboratory in Science
Teaching:Neglected Aspects of Research.Reiew of Educational
Research,52(2), 201-217.
4. Hodson,D.(1988),Experiments in science and science teaching.Educational
Philosophy and Theory,20(2), 53-66.
5. Heeralal,P,J.H.(2014),Barriers Experienced by Natural Science Teachers in
Doing PRACTICAL Work in Primary Schools in Gauteng.International
Journal of Education Sciences,7(3),795-800.
6. Kawecki.T.J,Lenski.R,E.Ebert,D.Hollis,B.Oliveri,I&Whitlock,M.C(2012),Exp
erimental evolition.Trends in Ecology & Evolution,27(10)547-560.
7. Korrikula Bërthamë e Kosovës,Shkencat e natyrës,fq 55-61.
8. Lamanauskas, V. (2009). The Process of Natural Science Education in
Primary School: the Importance of Chemistry Component, 19 th International
Conference on Chemistry Education/Hradec Kralove: Gaudeamus, p. 13-20.
9. STAKTIN.M.M.(1964).Metodika
fillore,fq45-58.

e

njohurisë

së

natyrës

në

shkollat

10. Storie.F.(janar2013) Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në klasat me
nxënësin në qendër
11. Wieringa.J.(7-11 July 2003).Teaching natural science at primary schoolspolitically not important or educationally too difficult?,6 th International
Conference on School and Popular Meteorological and Oceanographic
Education,Madrid,)

29

SHTOJCAT

SHTOJCA A
FORMULAR PAJTIMI
UNIVERSITETI I MITROVICES
‘ISA BOLETINI’
Rr. Ukshin Kovaçica, 40000, Mitrovicë
Republika e Kosovës
FAKULTETI I EDUKIMIT

F O R M U LA R

PAJTIMI

I/E nderuar,
Fakulteti i Edukimit të Universitetit të Mitrovicës,në organizimin e studimeve ka
paraparë zhvillimin e punimit të Diplomës.Në këtë kuadër ,unë kam zgjedhur të
zhvilloj hulumtimin me titull ‘Niveli i përdorimit të eksperimentit në shkencat e
natyrës në shkollat fillore”.
Formulari i’u ofrohet për tu pajtuar që të jeni pjesë e hulumtimit.Ne iu sigurojmë që
të dhënat e mbledhura në këtë studim,do të përdoren vetëm për realizimin e qëllimit të
këtij studimi.Ju mund të zgjidhni të jeni pjesëmarrës në kushte anominiteti ose
konfidencialiteti.Ne respektojmë zgjedhjen tuaj.
Duke besuar dhe respektuar në bashkëpunimin me ju,ju falenderojmë.

Ju lutem nënshkruani konfirmimin tuaj.

Ofruesi i formularit

Një kopje e këtij konfirmimi mbetet tek ju.
----------------------------------------

--------------------------------
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[Nëse keni ndonjë pyetje apo paqartësi në vazhdimësi, ju lutem kontaktoni profesorin
udhëheqës të punimit, Qerim Selimi, në emailin : qerim.selimi@umib.net]
Ju faleminderit!

SHTOJCA B

Niveli i përdorimit të eksperimentit në shkencat e natyrës në shkollat
fillore:në komunën e Vushtrrisë
Fakulteti i Edukimit të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”,në
organizimin e studimeve ka të paraparë zhvillimin e punimit të
diplomës.Në këtë kuadër,unë kam zgjedhur të zhvilloj hulumtimin me
titull “Niveli i përdorimit të eksperimentit në shkencat e natyrës në
shkollat fillore” në komunën e Vushtrrisë,nën udhëheqjen e mentorit
Prof.Dr.Qerim Selimi.Ne i’u sigurojmë që të dhënat e mbledhura në këtë
hulumtim,do të përdoren vetëm për realizimin e qëllimit të këtij
hulumtimi.Të dhënat tuja janë konfidenciale dhe në kushte anonime.
PJESA I:
1.Gjinia juaj:



M
F

2. Grup mosha juaj:






21-30
31-40
41-50
51-60
Mbi 60

3.Niveli i arsimit tuaj:




Shkollim i lartë(shkolla normale)
Bachelor
Master

4.Përvoja juaj me nxënës:




-5 vjet
5-10 vjet
10 –vjet e më shumë

5.Shkolla ku punoni:
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“Andon Z.Cajupi”
“Naim Frashëri”
Enver Hadri”



PJESA II:
JO

Deri diku

PO

Shkolla juaj ka laboratorë të shkencave natyrore.
Si mësues kemi qasje në laboratore.
Eksperimentet e zhvilluara në klasë me nxënësit
ndihmojnë në të kuptuarit e objekteve dhe
dukurive natyorore.
Përdorni eksperimente kur nuk mund të
qartësohen dukuritë vetëm me teori.
Përdorni metodën eksperimentale krahas pjesës
teorike.
Përdorimi I TIK-ut gjatë zhvillimit të
eksperimenteve lehtëson punën praktike.
Nxënësit njohin aparatet dhe mjetet laboratorike
Punën praktike në shkollë e realizoni së bashku me
nx.
Eksperimentet në kushte shtëpie janë më të lehta
për zhvillim dhe kuptim të dukurive .
Vendet e prodhimit,kopshtet shkollore,kopshtet
zoologjike shërbejnë si vende për realizimin
eksperimenteve,vrojtimeve dhe demostrimeve të
ndryshme.
Eksperimnentet realizohen në mënyrë të drejtë
nën udhëheqjen e pedagogut pastaj nxënësit
Nxënësëve u shtohet kureshtja për shkencat e
natyrës me aplikimin e eksperimentit.
Eksperimentet që zhvillohen në ciklin fillor nuk
paraqesin rrezik permanent ndaj shëndetit të
nxënësve dhe mjedisit ku mësojnë.

Vërejtjet apo sugjerimet që i konsideroni që duhej shtuar këtij pyetësori
mirëseardhura. Shënoni nëse keni:

do të ishin të
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Ju faleminderit për pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj të çmuar!

AUTOBIOGRAFIA
Unë,Blerta Feka,e lindur më 30.01.1998 në komunën e Vushtrrisë.Jetoj në fshatin
Karaqë të Vushtrrisë.
Shkollimin fillorë 4 vjeqar e kam përfunduar në fshatin Karaqë,për të vazhduar
mësimet në SH.F.M.U “Andon.Z.Çajupi”në qytetin e Vushtrrisë.Ndërsa shkollën e
mesme të lartë e kam përfunduar në gjimnazin “Eqrem Qabej”në Vushtrri në vitin
2016,po në këtë vit fillova studimet bachelor në Universitetin e Mitrovicës “Isa
Boletini”në Fakultetin e Edukimit-Programi Fillor.
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informacionit.Qasjet njohëse theksojnë mënyrën e përpunimit të
informacionit(Malach & Malčík, 2013).
Sipas hulumtimit ”The Physical Environment andCognitive Development in ChildCare Centers”Një pamje ekologjike e zhvillimit të fëmijëve duke marrë parasysh
rolin e mjedisit total sociofizik të sjelljes, do të na shtynte të presim që karakteri i
mjedisit të ndërtuar të qendrave të përkujdesjes së fëmijëve të ketë ndikim në
zhvillimin e hershëm njohëshulumtimi i kohëve të fundit mbi ndikimet e mjedisit fizik
të vendosjes së kujdesit për fëmijë në zhvillimin njohës ka shqyrtuar tri
çështje:1)efektet e ndryshimeve midis qendrave të kujdesit për fëmijë dhe shtëpive të
kujdesit ditor familjar,2) efektet e madhësisë së qendrës dhe grupit, raportet e
kujdestarëve të fëmijëve,3) efektet e përcaktimit hapësinor të cilësimeve të
aktivitetit(Moore, 1987).
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1.5 Mirëmbajtja e ambientit fizik të shkollës
Sipas doracakut”Udhezim me doracak për mirëmbajtjen e objekteve
shkollore”Mirëmbajtja e objekteve shkollore paraqet një përmbledhje
aktivitetesh,terminesh dhe personash të obliguar të cilët duhet të organizohen dhe të
veprojnë në mënyrë të organizuar dhe të dobishme.Mirëmbajtja efektive e objekteve
shkollore i mbron investimet kapitale, kujdeset për shëndetin dhe për sigurinë e
fëmijëve dhe të punësuarve dhe siguron kushte për zhvillimin e procesit
arsimor.Mirëmbajtja e objekteve shkollore ndikon mbi dukjen e objektit,funksionimin
e pajisjeve, shëndetin e nxënësve dhe personelit dhe zhvillimin e procesit mësimor.Të
gjithë tëpunësuarit në shkollë duhët të jenë përgjegjës për mirëmbajtje si :
-Mësimdhënësit duhet ta ngrisin nivelin e rëndësisë së ndikimit të drejtpërdrejt
tëmirëmbajtjes së objekteve shkollore mbi procesin mësimor,t’i edukojnë nxënësit
se si duhet të sillen brenda dhe jashtë objekteve shkollore.
-Nxënësit duhet t’i konsiderojnë objektet shkollore si mjedis i tyre për mësim dhe
zhvillim,të sillen me respekt ndaj pronës shkollore,tëkrijojnë shprehi pozitive të
cilatdo t’i pasurojnë përvojat e tyre jetësore(Sulejman-Starova, Mojsoki, LegaHaxhi, & MASH, 2015).

1.6 Ndikimi i ambientit fizik në motivimin e nxënësve
Sipas doracakut”Aktivitete për mbështetje të gjithënxënësve në shkollë dhe
nëklasë”Pse është me rëndësi ambienti i klasës?Nxënësit duhet të ndjehen të
fuqishëm, të pranueshëm dhe të sigurtë për të mësuar dhe për të provuar gjëra, të cilat
iu duken të vështira. Nevojat psikologjike të nxënësve duhet patjetër të përmbushen,
për ndryshe nuk do të mund të përqendrohen në mësim.Në mjedisin mbështetës
mësimor fëmijët ndjehen të mirëseardhur dhe të sigurtë, madje ftohen të hulumtojnë,
të mësojnë dhe të komunikojnë. Krijimi i ndjenjës së bashkësisë dhe mbështetja e
ndërsjellë, ku të gjithë fëmijët do të kenë vetëbesim të mësojnë, ndërsa edhe gabimet
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shihen si mundësi për mësim, e jo si shkas për turpërim.Më poshte paraqesim një
shembull të motivimit të nxënësve përmes ambientit fizik siq është vendosja e
punimevë të nxënësve mëmur,ku vendosja e punimeve të nxënësve në mur është e
rëndësishme për nxënsitë për arsye se nxënësit krijojn vetbesim kur shohin punimet e
tyre në ambientin e klasës.Po ashtu mësuesit mund ta përdorin listën për kontrollim të
mjedisit mësimor ose pyetjet vijuese për të shqyrtuar orarin aktual në klasë:


A përfshin klasa zona të ndryshme mësimore (p.sh. mësim në rreth, hapësirë
për punë individuale në detyra, hapësirë për punë në grupe)?



A janë materialet mësimore në dispozicion dhe lehtësisht të qasshme për të
gjithë fëmijët?



A mund fëmijët të përfshihen në lojëra ose në lexim të librave, pasi ta
përfundojnë detyrën?



A mund fëmijët të ulen në vende të ndryshme, në vend se të ulen në një vend



A kanë fëmijët të drejtë vote gjatë rregullimit të mjedisit të tyre mësimor.

Mësuesi dhe nxënësit mund të mendojnë së bashku për rregullimin hapësinor të
klasës dhe mënyrën se si klasa të bëhet më e individualizuar ose më funksionale për
mësim nga nxënës të caktuar(Holenveger & Krompak, 2018).
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2.TË DHËNAT DHE METODAT E PUNËS
2.1Dizajni hulumtues
Hulumtimi”Efekti i ambientit fizik në motivimin e mësimdhënies dhe mësimnxënies
në shkolla”në komunën e Vushtrrisë në tri shkolla të caktuara,është hukumtim
kuantitativ,për përpunimin e së cilës do të mbështetemi te të dhënat numerike që janë
prezantuar në trajtën e statistikave.
Qëllimi i këtij punimi është të kuptojme rëndësinë e mjedisit fizik që ndikon
nëmësimdhënie dhe mësimnxënie.
Hipotezat apo pohimet në këtë hulumtim janë:
H1:Ambienti fizik ndikon në motivimin e mësimdhënies dhe mësimnxënies.
H2:Vendosja e punimeve të nxënësve në mur ndikon në motivimin e nxënësve.
H3:Mësimdhënësitë duhwt t’i kushtojnë rendësi lëndëve që kanë të bëjnë me
pastërtinë dhe mirëmbajtjen e ambientit fizik.

2.2 Pjesëmarrësit
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Hulumtimi është fokusuar në tri shkolla të komunës të Vushtrrisë,mostra e këtij
punimi janë mësimdhënësitë,gjithsej 30 mësimdhënës.Përzgjedhja e shkollave është
bërë nga ana e mentorit te këtij punimi.
Shkollat e përzgjedhura janë:
1. SHFMU”Nedakoc”
2. SHF”Mustafë Venhari”
3. SHFMU”Rexhep Musa”

Tabela 1.
Shpërndarja e pyetësorëve sipas shkollave
N
Shkollat
SHFMU”Nedakoc”

11

SHFMU”Rexhep Musa”

8

SHF”Mustafe Venhari”

11

2.3 Instrumenti
Të dhënat në këtë hulumtim mblidhen përmes pytësorit.Përmes këtij instrumenti
janënxjerrë të dhëna statistikore lidhur me ambientin fizik në shkollat e caktuara ne
komunën e Vushtrrisë.Pytësori përmban pyetje të tipit të mbyllur.

2.4 Mënyra e mbledhjes së të dhënave
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Mbledhja e të dhënave është bërë përmes platformës Google Forms,të dhënat janë
mbledhur në një periudhë kohore prej 3 ditësh,1-4 shtator 2020. Plotësimi i
pyetsorëveështë bërë nga ana e mësimdhënësve,ku së pari është kërkuar leje nga
personi kompetentë në të tri shkollave të caktuara si:drejtori i shkollës

2.5 Analizat
Të dhënat janë analizuar me Pakon Statistikore të Shkencave Sociale- SPSS 20 dhe
janë analizuar me analizën deskriptive.

2.6 Aspekti etik
Plotësimi i pyetësorve është bërë në mënyrën onlinë dhe anonime.Të dhënat janë
konfidenciale si dhe pjesëmarrja në hulumtim ishte vullnetare.

2.7 Kufizimet e hulumtimit
Në këtë hulumtim janë përfshirë vetëm tri shkolla të komunës së Vushtrrisëqë
krahasuar me numrin në total të shkollave që gjenden në Vushtrri është mostër e
vogël.Një mostër e përbërë nga një numër më i madh i shkollave do të jepte padyshim
rezultate më të besueshme. Të gjithë mësimdhënësitë kanë qenë të gatshëm për të
plotësuar pyetësorin.
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3.REZULTATET E HULUMTIMIT
3.1 Analiza deskriptive
Sipas tabelës nr.2 shohim se gjithsej pjesëmarrës në hulumtim ishin 30 mësimdhënës
tëkomunës së Vushtrrisë.Sipas rezultateve vërejmë se 17% e mësimdhënësve ishin
meshkuj dhe 83% femra.
Tabela 2.
Ndarja gjinore e pjesëmarrësve në hulumtim

N

%

Mashkull

5

17

Femër

25

83

Gjinia

Në tabelën nr.3 do paraqesim nivelin arsimore të mësimdhënësve.Sipas tabelës 63% e
mësimdhënësve kanë nivelin e studimit bachelor dhe 37% studimet master.

Tabela 3.
Ndarja e mësimdhënsve sipas nivelit arsimor
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N

%

Studimet bachelor

19

63

Studimet master

11

37

Niveli arsimore

Në tabelën nr.4 do paraqesim pervojën e punës së mësimdhënësve.Sipas tabelës 37%
e mësimdhënësve kanë më pak së 5 vite përvojë pune,33% e mësimdhënësve kanë 510 vite përvojë pune,23% e mësimdhënësve kanë 10-15 vite përvojë pune ndërsa 7%
e mësimdhënësve kanë më shumë se 15 vite përvojë pune.
Tabela 4.
Ndarja e mësimdhënësve sipas përvojës së punës.
N

%

Më pak se 5 vite

11

37

5-10 vite

10

33

10-15 vite

7

23

Më shumë se 15 vite

2

7

Përvoja e punës

Në bazë të grafikut nr.1, shohim përgjigjet e mësimdhënësve lidhur me pyetjen”Sa
mendoni se ndikon ambienti fizik ne motivimin e mesimdhenies dhe mesimnxenies?
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Sa mendoni se ndikon ambienti fizik ne motivimin e
mesimdhenies dhe mesimnxenies?

Pak

Aspak

Mesatarisht

Shume

Grafiku 1. Përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur me ndikimin e ambientit fizik në motivimin e
mësimdhësnies dhe mësimnxënies.

Sipas grafikut nr.2 shohim përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur me rëndësin e
pastertisë dhe mirëmbajtjes së ambientit fizik.
Ne shkollat ku ju punoni sa i kushtoni rendesi pasterstise dhe
mirembajtjes se ambientit shkollor?

Pak

Aspak

Mesatarisht

Shume

Grafiku 2. Përgjigjet e mësimdhënësve lidhur me rendesin e mirembajtjes se ambientit
shkollor
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Në bazë të grafikut nr.3 shohim përgjigjjet sipas pikëpamjes së mësimdhënësve lidhur
me pyetjen”A janë të kujdesshëm nxënësit ndaj ambientit shkollore”.
A jane te kujdesshem nxenesit ndaj ambientit shkollore?

Pak

Mesatarisht

Shume

Grafiku 3.Përgjigjjet e mësimdhënsve lidhur me nxënësit

Sipas grafikut nr.4 shohim përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur më pytjen “A mendoni
se duhet kushtuar vëmendje lëndeve qe kanë të bëjnë me vetëdijesimin e mirëmbajtjes
së ambientit shkollore?” .
A mendoni se duhet kushtuar vemendje lendeve qe kane te bejne
me vetedijesimin e mirembajtjes se ambientit shkollore?

Po

Jo

Grafiku 4.Përgjigjet e mësimdhënësve lidhur me lëndët që kanë të bëjnë me ambientin
shkollore
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Sipas grafikut nr.5 shohim përgjigjjet e mësimdhënsve lidhur me pyetjen “ A mendoni
se ndikon në motivimin e nxënësve rregullimi i mjedisit shkollor me punimet e tyre
personale ”.
A mendoni se ndikon ne motivimin e nxenesve rregullimi
i mjedisit shkollore me punimet e tyre personale?
0

100

Po

Jo

Grafiku 5.Përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur me punimet e nxënësve .

Sipas grafikut nr.6 shohim përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur me pyetjen”A mendoni
se nxenesit janë faktorë për ndotjen e mjedisit shkollor?”.
A mendoni se nxenesit jane faktore per ndotjen e mjedisit
shkollore?

Po

Jo

Grafiku 6.Përgjigjet e mësimdhënësve lidhur me nënësit.

Sipas grafikut nr.7 shohim përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur me pyetjen “ A
mendoni se duhet te organizoni aktivitete per mirembajtjen e mjedisit se bashku me
nxenesit “.
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A mendoni se duhet te organizoni aktivitete per mirembajtjen e
mjedisit se bashku me nxenesit?

Po

Jo

Grafiku 7. Përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur me organizimin e aktiviteteve per mirembajtjen
e mjedisit.

Sipas grafikut nr.8 shohim përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur me pyetjen “ A
mendoni se duhet te kete angazhime të përbashkëta në mes te nxënësve,
mësimdhënsve dhe puntorëve lidhur me mirembajtjen e shkollës ”.
A mendoni se duhet te kete angazhime te perbashketa
ne mes te nxenesve, mesimdhenesve dhe puntoreve
lidhur me mirembajtjen e shkolles?

Po

Jo

Grafiku 8. Përgjigjjet e mësimdhënësve lidhur me mirembajtjen e shkollës.

Sipas grafikut nr.9 shohim dallimet në mes shkollave lidhur me pyetjen sa i kushtoni
rendësi pastërtisë dhe mirëmbajtjës së ambientit shkollor.
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Ne shkollat ku ju punoni sa i kushtoni rendesi pastertise dhe
mirembajtjes se ambientit shkollor?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
SHFMU"Nedakoc:

SHFMU"Rexhep Musa"
Pak

Mesatarisht

SHF"Mustafe Venhari

Shume

Grafiku 9. Dallimet në mes shkollave ne pyëtjen se sa i kushtojn rendesi pastertise
dhe mirembajtjes se ambientit shkollor.

4.DISKUTIME
Gjëja e parë qëna tërheq kur ne vizitojmë një shkollëështë pamja e saj, sa është e
rregulluar ajo shkollë, sa është e ndriquar, sa është e zbukuruar me punimet e
nxënësve e shume detaje tjera.Pra, hapi i parë i cili na krijonë një ndjenjë
mirëseardhje në shkollëështë ambienti fizik.Sipas literaturës që kam lexuar lidhur me
temën që e kam vërehet se ambienti fizik i shkollës luan rol të rëndësishëm tek
nxënësit dhe mësimdhënësit.
Në bazë të pyetësorit të cilin e kam punuar lidhur me temën janë përgjigjur rreth 30
mësimdhënës të komunës së Vushtrrisë, ku në përgjithësi sipas përgjigjjëve të
mësimdhënsve, pothuajse të gjithë dhanë mendime pozitive lidhur me ambientin
fizik,ku ndaj pyetjes siq shihet tek grafiku nr 1. se “ A ndikon ambienti fizik në
motivimin e mësimdhënies dhe mësimnxënies “ 60 % e mësimdhënësve janë
përgjigjur se “Po” ambienti fizik ndikon mjaft shumë në motivimin e mësimdhënies
dhë mësimnxënies,33 % e mësimdhënësve janë përgjigjur “ Mesatarisht” pra, që dmth
se ambienti fizik është faktorë kryesor për një shkollë.
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Në bazë të grafikut nr. 2 shohim rezultatet ndaj pyetjes “ Në shkollat ku ju punoni sa i
kushtoni rëndësi pastërtisë dhë mirëmbajtjës së ambientit shkollor? “ Sipas rezultateve
vërejmë se 53 % e mësimdhënësve janë përgjigjur “Shumë” që do te thotë se
mësimdhënësit i kushtojnë mjaftshumë rëndësi mirëmbajtjes së ambientit shkollor, 44
% e mësimdhënësve janë përgjigjur “ Mesatarisht “ dhe 3 % e mësimdhënësve janë
përgjigjur “ Pak “.
Në bazë të grafikut nr. 3 shohim rezultatet ndaj pyetjes “ A janë të kujdësshëm
nxënësit ndaj ambientit shkollor? “, ku sipas përgjigjjeve të mësimdhënësve vërejmë
se nxënësit nuk tregohen aq shumë të kujdesshëm ndaj ambientit shkollor, ku sipas
rezultateve 60 % e mësimdhënësve janë përgjigjur “Mesatarisht”, 23% e
mësimdhënësve janë përgjigjur “ Shumë” dhe 17% e mësimdhënësve janë përgjigjur
“Pak”.
Sipas grafikut nr.4 vërejmë se mësimdhënësit janë të pajtimit që duhet kushtuar
rëndësi lëndëve që kanë të bëjnë me vetëdijesimin e ambientit shkoll, ku sipas
rezultateve shohim se 97 % e mësimdhënësve janë përgjigjur “Po” dhe 3 % e
mësimdhënësve janë përgjigjur “ Jo” .
Tek grafiku nr. 5 janë paraqitur rezultatet e mësimdhënësve lidhur me pyetjen “A
mendoni se ndikon në motivimin e nxënësve rregullimi i ambientit shkollor me
punimet e tyre” ku tek kjo pyetje të gjithë mësimdhënësit kishin të njëtin mendim se
“Po” rregullimi i ambientit shkollor me punimet e nxënësve ndikon në motivimi e
nxënësve.
Tek grafiku nr. 6 shohim rezultatet e mësimdhënësve lidhur me pyetjen se “A janë
nxënësit faktor për ndotjen e mjedisit shkollor ” dhe përgjigjjet e mësimdhënësve
ishin kështu :57 % e mësimdhënësve kanë dhënë përgjigjjen “Po” dmth.sipas kësaj
përqindje të mësimdhënësve mendojnë se nxënësit janë faktorë për ndotjen e mjedisit
shkollor dhe 43% e mësimdhënësve kanë dhënë përgjigjjen “Jo”,dmth. sipas kësaj
përqindje tëmësimdhënësve mëndojnë se nxënësit nuk janë faktorë për ndotjen e
mjedisit.
Tek grafiku nr.7 shohim rezultatet e mësimdhënsve lidhur me pyetjen “ A mendoni se
duhet te organizoni aktivitete per mirembajtjen e mjedisit se bashku me nxenesit “ ku
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tek kjo përgjigjje të mësimdhënësit 100 % ishin të mendimit se duhet organizuar
aktivitete per miremabjtjen e mjedisit.
Tek grafiku nr.8 janë paraqitur rezultatet e mësimdhënësve lidhur me pyetjen “ A
mendoni se duhet te kete angazhime të përbashkëta në mes te nxënësve,
mësimdhënsve dhe puntorëve lidhur me mirembajtjen e shkollës “ ku të gjithë
mësimdhënësitë 100 % dhanë përgjigjjën “ Po “ .
Tek grafiku nr.9 shohim dallimet në mes tri shkollave të cilat kanë marrë pjesë në
pyetësor, sipas tabelës së rezultateve shohim se SHF ” Mustafe Venhari” është shkolla
ë cila i kushton më së shumti rëndësi pastërtisë dhe mirëmbajtjes së ambientit ku prej
11 mësimdhënësve të SHF ” Mustafe Venhari” 9 prej tyre kishin dhënë përgjigjjen “
Shumë “ dhe 2 prej tyre “ Mesatarisht “ , pastaj në vendin e dytëështë shkolla
SHFMU “ Nedakoc “ ku prej 11 mësimdhënësve 8 prej tyre kanë dhënë përgjigjjen “
Shumë “ dhe 3 mësimdhënës kanë dhënë përgjigjjen “ Mesatarisht “ dhe në vendin e
tretë SHFMU “ Rexhep Musa “ ku prej 8 mësimdhënësve 4 prej tyre kanë dhënë
përgjigjjen “ Shumë “ dhe 4 mësimdhënës kanë dhënë përgjigjjën “ Mesatarisht “.

5.KONKLUDIME DHE REKOMANDIME
Në bazë të rezultateve të hulumtimit dhe literaturës që kam lexuar për këtë punim
vërejmë qartë se ambienti fizik i shkollës, klasës luan rol të rëndësishëm si për
mësimdhënësit ashtu edhe për nxënësit. Sipas rezultateve të hulumtimit ku 60 % e
mësimdhënsve dhanë përgjigjje se ambienti fizik ndikon mjaft shumë në mësimdhënie
dhë mësimnxënie, sipas përgjigjjeve të mësimdhënësve lidhur me ambientin shkollor
dhanë përgjigjje mjaft pozitive, mësimdhënësit ishin të gatshëm për të kontribuar në
ambientin e shkollës duke bashkëpunuar me prindër, puntorët e shkollës dhe drejtorin.
Po ashtu mësimdhënësit ishin të pajtimit që në shkolla të kenë lëndë që kanë të bëjnë
me vetëdijësimin e mirembajtjës së mjedisit shkollore. Lidhur me ambientin fizik dhe
motivimin e nxënësve pika kryesore ishte vendosja e punimeve te nxënësve në mur
për arsye se nxënësit ndiheshin më të sigurt kur shihnin punën e tyre. Andaj i’u kisha
rekomanduar të gjithë drejtorëve, mësimdhënësve dhe puntorëve të shkollave që të
kujdesen më shumë për mjedisin shkollor, të mbajnë të pastërt ambientin dhe
ambienti të jetë në kushte të favorshme për të mësuar fëmijët.
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SHTOJCAT
Shtojca A
FORMULAR PAJTIMI
UNIVERSITETI I MITROVICES
‘ISA BOLETINI’
Rr. Ukshin Kovaçica, 40000, Mitrovicë
Republika e Kosovës
FAKULTETI I EDUKIMIT

F O R M U LA R

PAJTIMI

I/E nderuar,
Fakulteti i Edukimit të Universitetit të Mitrovicës, në organizimin e studimeve ka të
paraparë zhvillimin e punimit të Diplomës. Në këtë kuadër, unë kam zgjedhur të
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zhvilloj hulumtimin me titull“Efekti i ambientit fizik në motivimin e mësimdhëniës
dhe mësimnxënies”.
Formularii’u ofrohet për tu pajtuar që të jeni pjesë e hulumtimit. Neiusigurojmë që të
dhënat e mbledhura në këtë studim, do të përdoren vetëm për realizimin e qëllimit të
këtij studimi. Ju mund të zgjidhni të jeni pjesëmarrës në kushte anonimiteti ose
konfidencialiteti. Ne respektojmë zgjedhjen tuaj.
Duke besuar dhe respektuar në bashkëpunimin me ju, ju falënderojmë.

Ju lutem nënshkruani konfirmimin tuaj.

Ofruesi i formularit

Një kopje e këtij konfirmimi mbetet tek ju.
----------------------------------------

--------------------------------

[Nëse keni ndonjë pyetje apo paqartësi në vazhdimësi, ju lutem kontaktoni profesorin
udhëheqës të punimit, Qerim Selimi, në emailin : qerim.selimi@umib.net]

Ju faleminderit!

Shtojca B
Efekti i ambientit fizik në motivimin e mësimdhënies dhe
mësimnxënies në shkolla:në komunën e Vushtrrisë
Fakulteti i Edukimit të Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini", në organizimin e
studimeve ka të paraparë zhvillimin e punimit të diplomës. Në këtë kuadër, unë kam
zgjedhur të zhvilloj hulumtimin me titull “Efekti i ambientit fizik në motivimin e
mësimdhënies dhe mësimnxënies”në komunën e Vushtrrisë, nën udhëheqjen e
mentorit Prof.Dr. Qerim Selimi. Nei’u sigurojmë që të dhënat e mbledhura në këtë
hulumtim, do të përdoren vetëm për realizimin e qëllimit të këtij hulumtimi. Të
dhënat tuaja janë konfidenciale dhe në kushte anonimiteti.
Ju lutemi të jepni përgjigje korrekte dhe të sinqerta.
1.Cila është gjinia juaj?
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-M
-F
2.Sa vite përvojë pune keni?
-Më pak se 5 vite
- 5-10 vite
- 10-15 vite
- Më shumë se 15 vite
3.Cili është niveli juaj arsimore?
- Studimet bachelor
- Studimet master
4.Shkolla ku ju punoni?
- SHFMU ”Nedakoc”
-SHFMU ”Rexhep Musa”
-SHF “Mustafe Venhari”

5.A jeni të vetëdijshem që ekziston ligji për mbrojtjen e mjedisit?
-Po
-Jo
6.A e dini se mjedisi ku punoni ndikon në shëndetin tuaj?
-Po
-Jo
7.Sa mendoni se ndikon ambienti fizik në motivimin e mësimdhënies dhe
mësimnxëines?
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-Pak
-Aspak
-Mesatarisht
-Shumë
8.Në shkollat ku ju punoni sa i kushtoni rëndësi pastërtisë dhe mirëmbajtjes së
ambientit shkollor?
-Pak
-Aspak
-Mesatarisht
-Shumë
9.A janë të kujdesshëm nxënësit për ambientin shkollor?
-Pak
-Aspak
-Mesatarisht
-Shumë
10.A mendoni se duhët të organizoni aktivitete për mirëmbajtjën e mjedisit së
bashku me nxënësit?
-Po
-Jo
11.A mendoni se duhet kushtuar vëmendje lëndëve që kanë të bëjnë me
vetëdijesimin e mirëmbajtjes së ambientit shkollor?
-Po
-Jo
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12.A mendoni se për lëndët si biologji,kimi, fizik, teknologji duhet të kenë klasa
tëveqanta?
-Po
-Jo
13.A mendoni se ndikon në motivimin e nxënësve rregullimi i mjedisit shkollor
me punimet e tyre personale?
-Po
-Jo
14.A mendoni se duhet të ketë angazhime të përbashkëta në mes të nxënësve,
mësimdhënësve dhe puntorëve lidhur me mirëmbajtjen e shkollës?
-Po
-Jo
15.A mendoni që nxënësit janë faktorë për ndotjen e mjedisit?
-Po
-Jo
Ju faleminderit !
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